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จัดลําดบัความสําคญัของการระดมทุนสําหรบัผู้ท่  ี
ไดร้บัการพิจารณาวา่มีสิทธิ ์ไดร้บั
บรกิารพัฒนาความพิการ 
ล าดบัความส าคญัส าหรบัการรบัเงินทุนส าหรบัการยกเวน้ 

Medicaid Home and Community-Based 

Services (HCBS) DD คอื:  

1) เพื�อตอบสนองความตอ้งการของ คนใน วกิฤตทิันที 
เนื�องจากผู้ดแูลเสียชีวติ
คนเรร่อ่นหร ือเป็นภัยคกุคามตอ่ชีวติและความปลอดภัยของบุ
คคล

2) เพื�อตอบสนองความตอ้งการของ คนที ่อาศัยอยู่ ในสถาบัน เป็ 

นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดอืนตดิตอ่กันและก าลังขอบร ิ
การตามชุมชน

3) เพื�อตอบสนองความตอ้งการของ
ผู้ที ่เป็ นคนไข้ของแผนกหรอืบุคคลที ่อยู่ภายใตก้ารก 
ากับดแูลของ
ส านักงานคมุประพฤต ิโดย ระบบศาลของเนบราสก้าคอืใคร
การเปลี�ยนผ่านเมื�ออายุ 19 ปีโดยไม่ม ีทางเลือกอื�นตามที�ก 
าหนดโดย
แผนก เพื�อสนับสนุนบร ิการที�อยู่อาศัยที�จ าเป็ 
นในการตดิตามตนเองทางเศรษฐกิจ
ความพอเพียง.

4) เพื�อตอบสนองความตอ้งการของ คนที ่เปลี 
่ยนจากระบบการศึกษาเมื ่ออายุครบ 21 ปี เพื�อร 
ักษาทักษะและร ับบร ิการประจ าวนัที�จ าเป็ 
นในการประกอบอาชีพทางเศรษฐกิจ
ความพอเพียง.

5) เพื�อตอบสนองความตอ้งการของ คนที ่ข้ 
ึนอยู่กับสมาชิกของกองทัพสหรฐั
ซึ�งเป็นผู้ม ีถิ�นท ี�อยู่ตามกฎหมายของร 
ัฐนี�เนื�องจากการมอบหมายทางทหารของสมาชิกบร ิการในเนบ 
ราสก้า

6) เพื�อตอบสนองความตอ้งการของ คนอื ่นๆ ทั ้งหมดตามวนัที 
่สมัคร

http://nebraskalegislature.gov/laws/statutes.php?statute=83-1216


DDD  จัดการการสละสทิธิ์  Medicaid HCBS  

ผู้ส าเรจ็การศึกษาอายุ 21 

ปี ไดร้บัการเสนอเงินทุนภายใตล้ าดบัความส 
าคญัการระดมทุนล าดบัที�สี�เมื�อเปล่ ี 
ยนออกจากระบบการศึกษา ล าดบัความส 
าคญันี�คอืการรกัษาทักษะและรบั 

บรกิารรายวนัเพื�อตดิตามเศรษฐกิจพอเพียง 
เงินทุนส าหรบับรกิารรายวนัผ่านการสละสิทธิ ์ Medicaid 

HCBS Developmental Disabilities Adult 

Day (DDAD).  

บัณฑิตอายุ 21 ปี อาจไม่ได ้

รบัเงินทุนอัตโนมัตเิมื�อมีคนตอ้งการล าดบัความส 
าคญัสูงกวา่ 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในอดตีพบวา่รฐั ไดส้ 
ารองทุนไวส้ละสิทธิ ์ เพียงพอแล้ว สล็อต (200 ตอ่ปี )  
เพื�อให้บรกิารบัณฑิตใหม่ทุกคนตอ่ไปภายใตล้ าดบัความส 
าคญัดา้นเงินทุนที�ส่ ี 

ผู้ประสานงานบรกิาร (SC) ให้การจัดการกรณีเป้ 

าหมายและพรอ้มใช้งานส าหรบัผู้ที�มีสิทธิ ์ทั ้งหมด   

SC สามารถช่วยให้บุคคลนั ้นเข้าถึงผู้อื�นได ้

ผลประโยชน์และบรกิาร SC 

สามารถเข้ารว่มการประชุมโปรแกรมการศึกษารายบุคคล 
(IEP) ของโรงเรยีนเมื�อไดร้บัเชิญจากผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองสามารถขอให้ โรงเรยีนเชิญ SC

SC ระบบโรงเรยีน 

และการฟื� นฟูอาชีพท างานรว่มกันเพื�อให้การเปล่ ี
ยนผ่านไปสู่บรกิารส าห รบัผู้ ใหญ่เป็ นไปอย่างราบรื�น 

บุคคลส่งใบสมัครขอสละสิทธิ ์บรกิาร Medicaid HCBS 

developmental disabilities (DD) 

และไดร้บัการพิจารณาวา่มีสิทธ ์ิ 

ผู้ประสานงานบรกิาร (SC) อธิบายตวัเลือกบรกิารสละสิทธิ ์  
DD ในการประชุมโปรแกรมการศึกษารายบุคคล (IEP) คร ั้

งล่าสุดในโปรแกรมการศึกษา 

60-90 วนัก่อนที�ผู้มีสิทธิ ์จะส าเรจ็การศึกษา SC 
ของพวกเขาจะเริ�มกระบวนการรบัเข้า

DDD เสรจ็สิ �นการประเมินเพื�อก าหนดจ 
านวนเงินทุนที�ผู้เข้ารว่มจะไดร้บัเพื�อตอบสนองความต ้

องการของพวกเขา   

ผู้เข้ารว่มเลือกผู้ ให้บรกิารที�จะใช้บรกิารสละสิทธิ ์ DD 

บุคคลนั ้นตอ้งยอมรบัช่องสละสิทธิ ์ DDAD 

เพื�อเข้ารว่มในบรกิาร ภายใตล้ าดบัความส าคญัที�ส่ ี 

DDD ตดิตอ่บุคคลนั ้นและเสนอช่องสละสิทธิ ์ DDAD 

ช่องสละสิทธิ ์นี� ให้เงินทุนส าหรบับรกิาร DD day หลังจากส 
าเรจ็การศึกษา

SC เสรจ็สิ �นการอ้างอิงส าหรบัผู้ ให้บรกิารตวัแทนและ 
ช่วยผู้ ให้บรกิารอิสระในการลงทะเบียน 

SC จัดการประชุม intake individual supports 

plan (ISP) เพื�อระบุบรกิารสละสิทธิ ์ DD 

และมอบหมายความรบัผิดชอบให้กับผู้ ให้บรกิาร 

SC ด าเนินการอนุมัตกิารให้บรกิารโดยก 
าหนดเงินทุนให้กับผู้ ให้บรกิาร 

DD Registry คอืรายชื�อผู้มีสิทธิ ์ซึ�งก 

าลังรอบรกิารสละสิทธิ  ์ DD และผู้ท่ ี:  

• เป็ 

นไปตามระดบัการดแูลสถาบันที�มีระดบัความตอ้งการที�สอ
ดคล้องกับ Individuals with Intellectual 
Disabilities (ICF-IID) และ 

• รบั  Medicaid (หรอืเป็ นเด็กที�จะมีสิทธิ ์
หากไม่ไดร้บัรายไดจ้ากผู้ปกครอง)

บุคคลใน DD Registry ก าลังรอเงินทุนส 

าหรบัการสละสิทธิ ์ ภายใตล้ าดบัความส าคญั  

รายชื�อผู้มีสิทธิ ์ท ่ีมีอายุครบ  21 years ปี ขึ �นอยู่ก ับ  DD 

Registry บุคคลที�รบับรกิารรายวนัผ่านการสละสิทธิ  ์
DDAD อาจยังคงอยู่ ใน Registry ส 

าหรบับรกิารที�พักอาศัยผ่านการสละสิทธิ ์
เพื�อการพัฒนาที�ครอบคลุมของ Medicaid HCBS CDD

บุคคลที�ปฏิเสธการสละสิทธิ ์ CDD 

เมื�อมีการเสนอบรกิารที�อยู่อาศัยจะถูกลบออกจาก DD 

Registry 

และจะตอ้งสมัครใหม่หากตอ้งการบรกิารการสละสิทธิ  ์DD 
ของ Medicaid HCBS ในอนาคต 

ค าถาม? อีเมล 

DHHS.DDRegistry@nebraska.gov  

บุคคลใดก็ตามที�มีสิทธิ ์ไดร้บั Medicaid HCBS 
บรกิารสละสิทธิ ์ DD ตอ้งสมัครและยอมรบัผลประโยชน์ 
Medicaid ของรฐับาลกลางที�พวกเขาอาจมีสิทธิ ์ 
และผลประโยชน์จากแหล่งเงินทุนอื�น ๆ ภายใน DHHS 

และหน่วยงานอื�น ๆ ในขอบเขตสูงสุดที�เป็ นไปได้    

ซึ�งรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะบรกิารฟื� นฟูอาชีพ 




